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ALGEMEEN 
 

 

 Verlofdagen maart 

- Krokusvakantie:  ma. 4 maart tot en met vr. 8 maart 2019 

- Pedagogische studiedag: wo. 20 maart 2019 

 

 Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

De bestelde dozen worden op school geleverd op vr. 15 maart 2019. 
De leerlingen hebben dan de mogelijkheid om hun bestelling al mee naar huis te nemen.  
Gelieve rekening te houden met het aantal bestelde dozen als uw kind met de fiets naar 
school komt.  We leveren aan huis in Duffel op za. 16 maart 2019. 
 

 Soepbonnen 

U kan deze maand nog soepbonnen aankopen via het bestelformulier van de maand maart. 

Na de paasvakantie stopt de bedeling van soep voor dit schooljaar.  Indien u nog 

soepbonnetjes over heeft, mag u deze volgend schooljaar gewoon verder blijven gebruiken. 

De 5-jarige kleuters van KB en de leerlingen van het 6e leerjaar die geen jongere broer(s) of 

zus(sen) op school hebben waar ze hun soepbonnetjes aan kunnen doorgeven, kunnen deze 

bonnetjes komen afgeven op het secretariaat.  Wij betalen deze dan terug aan  

0,57 euro/oranje soepbon en 0,85 euro/groene soepbon. 

 

 Paasboeken 

Alle paasboeken kunnen vrijblijvend besteld worden aan de prijs van 7 euro per stuk. 
De bestelde paasboeken worden verrekend via de schoolrekening van  
“Maart – april 2019”.  Gelieve geen cash geld mee naar school te geven. 
 

 Jeugdboekenmaand 2019 

Gedurende de ganse maand maart is het feest in de BIB.  De jeugdboekenmaand heeft dit 
jaar als thema: “Vriendschap”.  In de BIB zullen allerlei voorstellingen georganiseerd worden: 
- di. 19 maart 2019: Theater Tieret (3e en 4e leerjaar) 

- do. 21 maart 2019: Studio Gekko (1e en 2e leerjaar) 

- ma. 25 maart 2019: Chris De Backer (5e leerjaar) 

- do. 28 maart 2019: voorstelling voor de leerlingen van het 6e leerjaar 

De 4 en 5-jarige kleuters brengen een bezoek aan de BIB op do. 28 maart 2019. 
De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een extra bezoek op vr. 15 maart 2019. 
 
Voor de leerlingen van het 3e tot en met het 6e leerjaar staat er een lezing door jeugdauteur 
Luc Embrechts op de planning.  Dit gaat door op school op wo. 27 maart 2019. 
 

 

 

 

 



 Bebat 

We verzamelen nog steeds lege batterijen op school, waarmee we punten kunnen sparen 

voor mooie prijzen. 

Breng dus gerust al jullie gebruikte batterijen mee naar school en deponeer ze in de groene 

Bebat-tonnetjes die je kan vinden in de grote inkomhal en de kleuterrefter! 

 

 Nationale pyjamadag van Bednet 

Vr. 15 maart 2019 is de Nationale Pyjamadag van Bednet. Onze school doet mee want 

Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen 

van thuis uit samen met hun klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we 

dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend. Zodat ze 

nog meer kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op  

vr. 15 maart 2019? Dat zouden we alvast fijn vinden. 

 

 Wereldwaterdag 

Op vr. 22 maart 2019 is het Wereldwaterdag.  We zullen die dag met de ganse school rond 
dit thema werken. 
We gebruiken dagelijks water.  Het volstaat om de kraan open te draaien om proper, 
drinkbaar water te hebben. Maar is water wel zo alom voorhanden?   En blijft dat zo in de 
toekomst?  
Zorgzaam omgaan met water wordt steeds belangrijker.  
We moeten voor onszelf en voor onze toekomstige generaties het waterverbruik verminderen 
en voorkomen dat het water vervuilt.  
Water is bovendien niet evenredig verdeeld over de planeet. Bij ons is water in overvloed 
aanwezig. Maar in sommige gebieden hebben mensen geen toegang tot drinkbaar water.  
We zijn allemaal waterdragers. Of we nu kleren dragen waar veel verborgen water in zit, of we 

dragen water over een grote afstand in een kan naar huis, we hebben allemaal water nodig, 

waar ook ter wereld! 

 

 Grote Opendeurdag 

Op zo. 28 april 2019 is het grote opendeurdag op onze school!  We zetten onze deuren open  
en er is de mogelijkheid om in te schrijven voor volgend schooljaar 2019-2020. 
Tijdens onze opendeurdag organiseert onze oudervereniging een kinderrommelmarkt.  
Onze kleuters en leerlingen kunnen hiervoor een plaatsje reserveren op onze speelplaats om 
hun speelgoed waar ze zelf niet meer mee spelen te verkopen.  Een brief met meer info en 
intekenstrook volgt nog via onze ouderverenging. 
In de Nieuwstraat nodigen wij ook kinderen van buiten onze school uit om hun oud speelgoed 
te komen verkopen tussen 9 en 13 u. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Openklasdag IK-klas 

- Op wo. 13 maart 2019 zetten wij ons deurtje open  van 11 u. tot 12 u. voor alle 

instappertjes voor dit schooljaar. 

- Nieuwsgierige ouders met mogelijke instappers zijn steeds welkom tijdens de schooluren, 

na het maken van een afspraak. 

 

 Zwembeurten 

Opgelet: door de openklasdag van IK zijn de zwemdagen* omgewisseld! 
 

di. 12 maart 2019* 2,5-jarigen + 3-jarigen 

wo. 13 maart 2019* 4-jarigen + 5-jarigen 

di. 26 maart 2019 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 27 maart 2019 2,5-jarigen + 3-jarigen 

 

 Infoavond boerderijklassen 5-jarigen 

Op di. 26 maart 2019 zal er een infoavond over de boerderijklassen plaatsvinden om 19 u. in 

de refter.  U ontving hiervoor een aparte brief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr. 1 maart 2019:  De leerlingen van de lagere school vieren Carnaval in de  

                                             namiddag met een carnavalshow.   

                                             Kostprijs: 3 euro 

- wo. 13 maart 2019:  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan de brandweerkazerne.       

- di. 19 maart 2019:                De leerlingen van het 4e leerjaar brengen een bezoek aan de  

                                             bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth.                  

                                       

 Sportactiviteiten 

- wo. 13 maart 2019:  De leerlingen van het 1e tot en met het 4e leerjaar kunnen  

                                              vrijblijvend deelnemen aan een “Zweminstuif”  

                                              georganiseerd door Moev in het zwembad te Duffel in  

                                              de namiddag.  U ontving reeds een aparte brief. 

 

 Zwembeurten 

 

ma. 11 maart 2019 5e lj. + 6e lj. 

di. 19 maart 2019 1e lj. + 2e lj. 

vr. 22 maart 2019 3e lj. + 5e lj. 

ma. 25 maart 2019 4e lj. + 6e lj.  

 

 Kangoeroewedstrijd 

Enkele klassen van de lagere school gaan deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd op  

do. 21 maart 2019.  U vindt alle info op: www.kangoeroe.org 

- 1e leerjaar:  Wombatwedstrijd 

- 5e leerjaar:  Koalawedstrijd 

De deelnameprijs per leerling bedraagt 2,50 euro te betalen via de schoolrekening van  
“Maart – april 2019”.   
Elke klas ontvangt mooie prijzen, waaronder smartgames, voor hun deelname. 
 

 
 
 

Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 
 


